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ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP
1.  A Gyermek adatai:

A gyermek neve:...................................................................................................................................................

Születési helye:.............................................................................. Ideje:.............................................................

Állampolgársága:..................................................................................................................................................

Lakcím kártyán szereplő állandó lakóhelyének címe:.........................................................................................

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes lakcím) helyének 
címe:.....................................................................................................................................................................

Életvitelszerű tartózkodási helyének címe:..........................................................................................................

Lakcím kártya száma:......................................................................

TAJ kártya száma:.................................................................

Kérjük, aláhúzással jelölje, hogy gyermeke jelenleg:

Bölcsödébe jár
Óvodába jár
Édesanyjával otthon van
Vigyáznak rá
Egyéb:.....................................................................................................

Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy van-e gyermekének olyan egészségügyi
problémája, ami a gyermek intézményes nevelése során kiemelt figyelmet igényel (táplálékallergia,
asztma, krupp, cukor, stb...)

     igen    nem

Milyen jellegű, a panasza?...................................................................................................................................

Rendelkezik-e erről szakorvosi véleménnyel?

     igen    nem

(Igen válasz esetén a jelentkezési laphoz kérjük csatolni a szakorvosi vélemény, kezelőlap másolatát.)

Kérjük a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy gyermeke sajátos nevelési igényű-e?
(rendelkezik-e tanulási képességét vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, vagy az országos
szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság szakvéleményével?)

  igen    nem   vizsgálata folyamatban van

(Igen válasz estén a jelentkezési laphoz kérjük csatolni a szakértői vélemény másolatát.)
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Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzásával jelölje, hogy gyermeke rendelkezik-e a korai fejlesztő, a
nevelési tanácsadó, a logopédiai intézet vagy más pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény által
kiállított szakvéleménnyel.

  igen    nem   vizsgálata folyamatban van

(Igen válasz estén a jelentkezési laphoz kérjük csatolni a szakértői vélemény másolatát.)

2. A szülők adatai:

Apa neve:.............................................................................................................................................................

Telefonszáma:.......................................................................................................................................................

Lakcím kártyán szereplő állandó lakóhelye:........................................................................................................

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes lakcím) helye:
..............................................................................................................................................................................

Foglalkozása, munkahelyének megnevezése és címe (önkéntesen szolgáltatott
adat):.....................................................................................................................................................................

e-mail címe:..........................................................................................................................................................

Anya neve:...........................................................................................................................................................

Telefonszáma:.......................................................................................................................................................

Lakcím kártyán szereplő állandó lakóhelye:.........................................................................................................

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes lakcím) helye:
..............................................................................................................................................................................

Foglalkozása, munkahelyének megnevezése és címe (önkéntesen szolgáltatott
adat):.....................................................................................................................................................................

e-mail címe:..........................................................................................................................................................

Gondviselő neve: (ha nem az apa, vagy az anya a gyermek gondviselője) ......................................................

Telefonszáma:.......................................................................................................................................................

Lakcím kártyán szereplő állandó lakóhelye:........................................................................................................

Lakcím kártyáján szereplő tartózkodási (ideiglenes lakcím) helye:
..............................................................................................................................................................................

Foglalkozása, munkahelyének megnevezése és címe (önkéntesen szolgáltatott
adat):.....................................................................................................................................................................

e-mail címe:..........................................................................................................................................................
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3. Alulírottak kérjük, gyermekünk felvételét .................... év ................................ hó ...................... naptól 
a Mandulafa Óvodába.

4. Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beiratkozási lapon közölt adatok a valóságnak és az 
okiratoknak megfelelnek. Az adataim felhasználásával kapcsolatos tájékoztatást megkaptam. Az adataimat 
önként bocsátom rendelkezésre.

 Gödöllő, ..................... év ............................... hó ....................... nap

..........................................................................
szülő(k) aláírása

..........................................................................
olvasható név


